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MOÇÃO DE PESAR

 

Requeiro à Mesa, ouvido o colendo Plenário, na forma regimental, seja encaminhada 
MOÇÃO DE PESAR à Sra. Neusa Maria Martins Marques e aos seus filhos Srs. Patrícia 
Marques, Simone Marques Prado e Diógenes Marques, em decorrência do falecimento de 
JOSÉ NUNES MARQUES, ocorrido no dia 13 de março de 2021, na cidade de Três 
Lagoas.

 

A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:

 

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do DEPUTADO 
EDUARDO ROCHA, lamenta, com profundo pesar, o passamento do Sr. JOSÉ NUNES 
MARQUES, e no mesmo ato se solidariza com seus familiares, especialmente com a viúva 
Neusa Maria Martins Marques e seus filhos Srs. Patrícia Marques, Simone Marques Prado e 
Diógenes Marques, pela dor sentida diante de sua ausência.

 

José Nunes Marques, nasceu no dia 13 de maio de 1936, uma personalidade que era 
bastante conhecida e de grande influência na sociedade três-lagoense. "Zé Picuá", como era 
mais conhecido, foi Diretor Social dos extintos Três Lagoas Club e Comercial Esporte 
Clube. Fez parte também do Sindicato Rural de Três Lagoas e trabalhou na Prefeitura, 
durante a gestão do ex-prefeito Issam Fares.

 

Era casado com Neusa Marques, com quem teve três filhos: Patrícia Marques,  Diógenes 
Marques e Simone Marques Prado.
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Zé Picuá foi ainda proprietário de uma das mais tradicionais lojas da cidade, o Paraíso dos 
Presentes, que se localizava na Rua João Carrato, entre as ruas  Paranaíba e Bruno Garcia, 
empresa que foi extinta há algumas décadas. Pioneira do ramo de artigos infantis, esta loja 
era bastante conhecida na cidade, porque a sua propaganda era exibida nas telas do Cine 
Lapa e Santa Helena, antes do início da exibição dos filmes.

 

José era amável, sorridente e gostava de ajudar as pessoas, se preocupando sempre com o 
problema de cada um, principalmente, dos amigos. Palmeirense roxo, gostava de uma 
música boa e, como não poderia ser diferente, de um bom churrasco. Contador de histórias, 
era uma enciclopédia viva quando se tratava de relatar acontecimentos ocorridos em Três 
Lagoas.

 

Em seu álbum de fotografias do passado, ostentava muitas fotos ao lado de artistas famosos, 
as quais tirava na época em que fazia parte do TLS e nas festas de Exposição, já que fazia 
parte da diretoria do sindicato.

 

Zé Picuá faleceu em 13 de março de 2021, deixando um grande histórico de serviços 
prestados à comunidade, e, como legado, a lembrança aos seus familiares (além dos três 
filhos, além dos demais familiares) e amigos, do privilégio que foi desfrutar do convício 
fraternal, cordial e altivo de sua presença.

 

Plenário Deputado Júlio Maia, 17 de março de 2021.

 

 

 

DEPUTADO EDUARDO ROCHA

 1º Vice-Presidente da ALEMS
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à Sra. N Neusa Maria Martins Marques

Rua: Elmano Soares, 1074 - Centro

Três Lagoas -MS
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